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Xunta de Delegación de Alumnado da EEAE 

Extraordinaria do 12 de xuño de 2020 

 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

 

Pablo Domínguez Estévez 

Miguel Rodríguez Giráldez 

Adrián Toba Caamaño 

 

Representantes Xunta de Escola: 

 

Maruxa Bayón Fernández 

Uxía Casal Andrade 

Cristopher Castro Toba 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Enrique García García 

Cristina García Quiñones 

Óscar Hermida López 

Nicolás Hernández Areal 

Sara Del Río Vázquez 

Pablo Rodríguez Rey 

Nicolás Jacobo Urcera Rebolledo 

 

Representantes Claustro: 

 

Alejandro Sanz Fonta 

 *Tamén Delegados de Curso 

 

 

Excusan a súa ausencia: 

 

 María Sampietro Pou 
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Xunta de Delegación Extraordinaria 

Comeza a sesión en primeira convocatoria con 17 dos 18 membros de forma telemática. 

 

1. Aprobación da acta da Xunta de Delegación Anterior 

Apróbase por asentimento. 

 

2. Inclusión de puntos se procede 

Expándese o punto 9 para decidir que tratar nas RRSS da DEEAE. 

 

3. Informe de Dirección 

Coméntase de forma xeral o Plan de continxencia da EEAE por parte do Delegado e de 

Cristina García. Un dos asuntos tratados é o dos alumnos do rural, que poden ter maior 

dificultade para a conexión a internet e as propostas da Vicerreitoría e da Escola, como 

con Aulas CEMIT.  

 

Tamén destácase que o alumnado que se adhira ao plan quedará eximido de 

responsabilidade. A pesar disto, segue catalogado como unha recomendación, polo que 

podería ser unha incoherencia. 

 

Acórdase realizar un formulario para que cubra o alumando e recoller así os 

problemas que poidan ter. 

 

4. Aprobación do Regulamento sobre Comisións Delegadas da DEEAE 

Os propoñentes do regulamento, Cristina e Enrique, comentan o documento, así como 

subliñan os puntos máis destacables do mesmo, no que se inclúen límites no número de 

participantes de certas comisión e a presenza da tesoureira nas comisións abertas.  

 

Pola súa banda, e con respecto ao límite máximo de participantes, Cristina sinala que 

porque haxa máis xente nunha comisión, non quere dicir que sexa mellor e que é menos 

práctico, subliñando que a nosa escola é pequena. Tamén sinala a existencia de 

colaboradores, que estarían fóra do límite de participantes. 

 

O Delegado recorda que este regulamento pode ser modificado en vindeiras 

Xuntas, e o Subdelegado sinala que os presidentes das comisións poden actuar como 

coordinadores. 

 

Por último, Cristina propón que a creación destas novas comisións sexa anunciado ao 

alumnado posteriormente para fomentar a participación nas comisións abertas. 

 

Sen máis obxeccións, o documento queda aprobado. 

 

5. Elección de membros da Comisión de Control e Calidade (2) 

De xeito xeral, coméntase que esta comisión non vai ter moito traballo. Así, propóñense 

como candidatos Maruxa Bayón Fernández e Nicolás Hernández Areal. 

 



Delegación de Alumnado da EEAE – Universidad de Vigo 

 

P á g i n a  3 | 5 

 

Ao non haber máis candidatos, quedan proclamados Nicolás Hernández 

Areal e Maruxa Bayón Fernández como Membros da Comisión de Control e 

Calidade. 

 

6. Elección de membros da Comisión de Revisión de Estatutos (1) 

Dado que o Secretario da Delegación xa forma parte como membro nato da comisión, 

pídese un candidato ou unha candidata. 

 

Óscar Hermida López proponse como candidato, resultando proclamado 

Membro da Comisión de Revisión de Estatutos ao ser a única proposta. 

 

7. Elección de membros da Comisión de San Aero (Mínimo 2) 

Propóñense como candidatos Maruxa Bayón Fernández, Óscar Hermida López e Pablo 

Rodríguez Rey. 

 

Ao non haber un máximo de participantes, os tres candidatos propostos 

quedan proclamados Membros da Comisión de San Aero. 

 

8. Informe do procedemento a seguir para a aplicación do Artigo Segundo 

apartado 2 do Acordo do Consello de Goberno do 29 de abril de 2020 

Despois do interese suscitado pola normativa con respecto á adaptación das notas á 

anómala situación actual, coméntase o procedemento a seguir para as reclamacións 

desta índole. 

 

Seguindo as pautas da Vicerreitoría aínda quedan moitas dúbidas, aínda que queda 

aclarado que este procedemento deberá comezar a final de curso e sinálase 

que é preciso unha aclaración a través dunha nova Resolución Reitoral. 

 

Coméntase tamén a diferenza existente entre un Acordo do Consello de Goberno e 

unha Normativa, os cales teñen un nivel de cumprimento diferente, e que sería preciso 

pasar do Acordo a unha Resolución Reitoral, como xa se comentara. 

 

Eugenio Vladislav comenta que el percibe que os órganos de dirección non están a 

aclarar e a dicir nada. 

 

9. Elección da persoa encargada da xestión das RRSS da Delegación 

Acórdase a creación de contas de Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn da DEEAE, 

sendo administradas pola Dirección da mesma. 

 

10. Revisión e discusión da suxestión respecto á comunicación proposta por 

Cristina García Quiñones 

Cristina comenta que o seu comunicado dirixido á Dirección é de nivel persoal e que 

quere que sexa considerado como unha crítica constructiva cara ao futuro para cambiar 

as formas de comunicarse co alumnado, resaltando as diferenzas coa universidade na 

que está de ERASMUS. 

 



Delegación de Alumnado da EEAE – Universidad de Vigo 

 

P á g i n a  4 | 5 

 

Acórdase que o documento sexa dirixido á Dirección de parte de Cristina en 

representación da Delegación. 

 

11. Discusión respecto a unha resposta oficial á UDC respecto ao MIAMA 

Aclárase que a proposta remitida é sobre un máster non oficial da UDC, en plenas 

negociacións sobre a creación dun máster habilitante. Alejandro menciona que se trata 

tamén dun máster de dous anos sen ningún tipo de acreditación. 

 

Explóranse as opcións de realizar unha nota de prensa sobre este tema e de realizar 

unha resposta elaborada, así como poñelo en coñecemento da Dirección da EEAE. 

 

O Delegado comenta que é unha proposta de mal gusto na súa opinión. 

12. Discusión sobre o procedemento para iniciar os trámites pertinentes para a 

constitución dunha asociación de alumnos 

Para poder regularizar a situación económica da Delegación, acordárase a creación 

dunha sociedade para a xestión dos fondos. Deste xeito, a asociación funcionaría como 

unha representación legal da Delegación. 

 

Primeiramente, acórdase delegar a tramitación da mesma na Dirección da 

DEEAE. Ademais, acórdase a necesidade de que a asociación sexa sen ánimo de lucro, 

sendo preciso facer os trámites a través da Xunta de Galicia. 

 

Alejandro Sanz comenta que estes trámites son algo complicados, posto que é preciso 

recoller moita documentación (Estatutos, Acta fundacional, Ámbito de actuación...) e 

tardan, unha vez que se faga a solicitude, tres meses como mínimo. Tamén insiste na 

necesidade de comprobar cal é o prazo para inscribirse no rexistro da Universidade e 

de debater se queremos facer unha asociación xuvenil ou non, posto que ten 

implicacións diferentes. 

 

Deste xeito, quédase en resolver algúns destes aspectos para comezar 

definitivamente coa tramitación da asociación. 

 

13. Rogos e preguntas 

Enrique García comenta a gran diferenza de notas das prácticas da materia Física II, para 

a cal se tiveron diferentes criterios, dependendo de se se fixeron de xeito presencial ou 

telemático. Ademais comenta que un dos argumentos do profesor foi que se abusou de 

Wikipedia, única fonte que dixo que podíamos usar ante dúbidas, creándose unha 

situación de plaxio. 

 

De xeito xeral, coméntase a necesidade de comprobar se o plaxio se segue a cumprir 

coa información só sen citar e no caso que sexa así, o profesor debe demostrar o plaxio. 

Cristina García e Óscar Hermida propoñen falar con el, e no caso en que a diferenza de 

notas sexa clara, poñer unha queixa. 

 

Eugenio Vladislav comenta que o profesor pode ter criterios obxectivos para esa baixada 

de notas entre os traballos presenciais e os telemáticos, ao que Sara del Río, Pablo 

Rodríguez e Enrique García responden que os criterios seguidos foron diferentes. 
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Ademais, Eugenio Vladislav comenta que se podía recoller a idea de realizar un diseño 

de suadoiros ou de camisetas aproveitando o San Aero, Esta proposta queda recollida 

pola Dirección da DEEAE. 

 

Sendo as 17:30, dáse por rematada a Xunta de Delegación Extraordinaria. 

 

Vigo, 20 de xuño de 2020 

Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


